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Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu
ŠKODA Bez starostí
Pronajměte si nový model ŠKODA SCALA bez akontace a bez starostí. Rozhodněte 
se pro výbavu Ambition s benzínovým motorem o výkonu 85 kW za výhodnou 
měsíční splátku 5 990 Kč, nebo si zvolte konfi guraci dle své preference. Jednoduše 
si zvolíte barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké splátce nic neřešíte a pouze 
jezdíte. Navštivte nás a vyberte si z nabídky vozů ŠKODA.

Již za 

Kč měsíčně5 990

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA SCALA Ambition 1.0 TSI 85 kW v ceně 424 700 Kč včetně DPH. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 10 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční 
splátka 5 990 Kč včetně DPH. Splátka obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění s 5% spoluúčasti a pojištění vnějších skel do limitu 10 000 Kč. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 
zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah. Obrázek je ilustrativní.

   NOVÁ 
ŠKODA SCALA

Operativní leasing ŠKODA Bez starostí

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA SCALA: 4,1–5,0 l/100 km, 108–113 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292, 6
www.matrix-as.cz
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Slovo ředitele
MATRIX Wood
Martin Mandys

Téma čísla: 4„Dobře poznat kolegy považuji 
za prioritní,“ říká Martin Mandys
Vrací se do regionu, se kterým ho váží bohaté pracovní i životní 
zkušenosti. Nový ředitel divize MATRIX Wood Martin Mandys přijal 
velkou výzvu a od května se pustil do práce v dřevařském závodě  
v Třebešově. „Společnost MATRIX vyznává hodnoty jako jsou důraz 
na podnikatelskou etiku, sociální odpovědnost, podporu domácí-
ho regionu, pokoru a úctu před darem přírody, silné osobní vazby. 
Je mi ctí, že je mi umožněno tyto hodnoty též reprezentovat,“ říká 
nový ředitel MATRIX Wood Martin Mandys.

20

18Terasy a obložení bazénů 
jedině z materiálů 
od Dřevocentra CZ
Máte zahradu, ale stále vám u ní něco chybí? Především v letních 
měsících je velkou výhodou, pokud je zahrada dobře napojena na 
bytové prostory. Nejlepší variantou jsou terasy, které vytvoří bez-
pečné a funkční prostředí pro odpočinek nebo dětské hry. Terasová 
prkna se navíc dají použít i kolem bazénu, takže váš přístup do vody 
bude komfortnější. Všechen potřebný materiál poskytne společ-
nost Dřevocentrum CZ, jehož třináct poboček je připraveno splnit  
i ty nejnáročnější nároky zákazníků.

Vážení čtenáři,

přeji Vám, abyste v období prázdnin a dovole-
ných prožili se svými blízkými spoustu nezapo-
menutelných kulturních a turistických zážitků, 
a to nejen v zahraničí, ale i v naší krásné vlasti. 

Pro mnohé je tento čas příležitostí, kdy se 
lze nerušeně věnovat také literatuře všech 
žánrů. Věřím, že jednou z tiskovin, která Vám 
léto zpříjemní a obohatí, bude i naše aktuální 
MATRIX Info. Důkladnou regeneraci duše i těla 
Vám přeje

Martin Mandys

V amfiteátru Letoviska 
Studánka zjistíte, 
kdo se bojí postele
Herecký koncert se strhující energií se blíží. Už nyní si můžete poří-
dit vstupenky na divadelní představení Kdo se bojí postele, které se 
uskuteční v pátek 6. září v amfiteátru Letoviska Studánka. Pokraču-
je tak spolupráce hotelu s pražským divadlem Artur.

14
Na Škoda sportovním dnu 
nechybělo ani Autocentrum 
MATRIX
Sportovní areál Spartaku Rychnov nad Kněžnou měl v neděli  
23. června napilno. Škoda Auto Kvasiny zde totiž pořádala Škoda 
sportovní den. Jako největší dealer v regionu nemohlo na nově zre-
konstruovaném stadionu chybět ani Autocentrum MATRIX.
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MATRIX Wood představuje 
nového ředitele
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„Dobře poznat kolegy 
považuji za prioritní,“ 
říká Martin Mandys
Vrací se do regionu, se kterým ho váží bo-
haté pracovní i životní zkušenosti. Nový ře-
ditel divize MATRIX Wood Martin Mandys 
přijal velkou výzvu a od května se pustil 
do práce v moderním dřevařském závodě  
v Třebešově.

„Společnost MATRIX vyznává hodnoty jako 
jsou důraz na podnikatelskou etiku, sociální 
odpovědnost, podporu domácího regionu, po-
koru a úctu před darem přírody, silné osobní 
vazby. Je mi ctí, že je mi umožněno tyto hodno-
ty též reprezentovat,“ říká rodák z Holic Martin 
Mandys v rozhovoru, který poskytl pro měsíč-
ník MATRIX Info.

Nedávno jste se stal novým ředitelem divi-
ze MATRIX Wood. Co jste ve své nové pozici 
udělal jako první?

„Každý výrobní závod je živý organizmus 
skládající se z mnoha částí, které mají svou 
nepostradatelnou hodnotu a společně přispí-
vají ke zdraví celku. Nejprve jsem proto začal 
mapovat aktuální stav jednotlivých částí, což 
jsou lidé, technika, procesy apod. Na úvod vždy  
– zde nevyjímaje – začínám lidmi. Dobře poznat 
jednotlivé pracovníky, jejich schopnosti, staros-
ti, radosti a potřeby považuji za prioritní. Lidé 
jsou nejenom nositelé myšlenek, ale taktéž vy-
konavatelé praxe – pozitivní naladění, motiva-
ce, poctivost a věrnost bývá zdravým základem 
každé úspěšné společnosti.“

Kterou školu jste studoval?
„Možná vás to udiví, ale všeobecné gymnázi-

um. To jsem zakončil v roce 1993 absolvováním 
maturitní zkoušky s nejlepším možným výsled-

kem. Před dalším studiem na vysoké škole (za-
mýšlený obor filozofie a německý jazyk) jsem 
dal přednost službě státu a poté studiu života. 
Oženil jsem se, přestěhoval se do Orlických 
hor a zahájil dřevařskou kariéru trvající již 24 
let. Dovolte mi však ještě poznámku. Proces 
vzdělání přece nekončí absolvováním školy, 
ale pokračuje v průběhu celého života. Pouze 
projít vzdělávacím systémem, začít vydělávat  
a zároveň zakrnět v konzumu není úplně moud-
ré, zejména v našem informačním věku. Proto 
se od „ukončení“ školy vzdělávám neustále, 
zejména ve mně velice blízkých humanitních 
oborech. Žádné knihkupectví není před mou 
rodinou v bezpečí.“

Máte vztah ke dřevu již od dětství?
„Asi ano, již v raném věku jsem dřevěnému 

koníkovi rád ohlodával hlavičku a nožičky. Ale 
vážně – dřevo jako materiál mám od mládí ve-
lice rád. Doma jako kutil amatér mám za sebou 
např. obkládání stěn palubkami, pokládku pod-
lahy, výrobu skříně, knihovny a také králíkárny 
pro tchána – tedy jeho králíky. Dřevo však není 
jen „mrtvá“ hmota opracovaná do různé formy 
a opatřená nátěrem. Je to i živý les. Nejenom  
s funkcí hospodářskou, ale též jako místo od-
počinku pro naši uspěchanou populaci a jako 
domov pro ostatní živé tvory. Proto silně vní-
mám současné ohrožení tohoto bohatství  
a starost, která tak tíží zejména naše lesníky.“

Můžete v krátkosti přiblížit vaše profesní 
zkušenosti?

„Už ve spojení s předchozí otázkou ohled-
ně studia vnímám svou profesní cestu jako 
výjimečnou a velice ojedinělou. Nebylo v ní 

Martin Mandys nabral zkušenosti 
z různých dřevařských profesí

„Ve druhém zaměstnání jako dělník dřevařské výroby „jsem se podíval“ dovnitř kmene  
a prošel všemi pozicemi – práce s motorovou pilou v manipulaci, na pilnici pořez, krácení, omí-
tání, na expedici třídění řeziva a nakládka portálovým jeřábem. Práce venku za každého počasí  
– promoklý deštěm, přemrzlý mrazem, sežehlý sluncem. Na toto období mám však jenom 
ty nejlepší vzpomínky.“
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nic zbytečného a vše na sebe plynule navazovalo. Surové 
dříví, dřeviny a druhování jsem poznal jako manipulační 
mistr ve svém prvním zaměstnání. Ve druhém jako děl-
ník dřevařské výroby „jsem se podíval“ dovnitř kmene  
a prošel všemi pozicemi – práce s motorovou pilou v ma-
nipulaci, na pilnici pořez, krácení, omítání, na expedici tří-
dění řeziva a nakládka portálovým jeřábem. Práce venku za 
každého počasí – promoklý deštěm, přemrzlý mrazem, se-
žehlý sluncem. Na toto období mám však jenom ty nejlepší 
vzpomínky. Jako mistr na pile jsem řídil české i zahraniční 
pracovníky při plnění výrobních plánů a začal se zajímat  
o pořezová schémata.“

Takže máte opravdu zkušenosti ze všech dřevařských 
pozic. Na jakých místech jste ještě pracoval?

„Například v pozici vedoucího výroby, to bylo už na dal-
ší pile, kde jsem prostřednictvím mistrů jednotlivých úse-
ků řídil výrobní procesy v manipulaci, na pilnici, adjustaci, 
hoblárně apod. Zodpovídal jsem za ekonomickou efektivi-
tu pořezových schémat a aktivně komunikoval s domácími  
i zahraničními zákazníky. Po zkušenostech z prvotního zpra-
cování jsem zavítal do oblasti zpracování druhotného. V po-
zici zástupce ředitele závodu na výrobu lepeného okenního  
a dveřního hranolu jsem zodpovídal za zásobení českého  
a německého závodu příslušným řezivem a za logistiku.  
V další významné české společnosti jsem vedl dvě pily  
a taktéž působil jako ředitel závodu na výrobu překližek 
a dýhy. Zde se těžiště mého zájmu výrazně přesunulo do 
oblasti ekonomie a řízení lidí. V pozici obchodního ředitele 
jsem doplnil do mozaiky dřevařských zkušeností vše, co je 
spojeno s výrobou palet a obalového materiálu. Rád bych 
vyjádřil svou vděčnost všem bývalým zaměstnavatelům, 
kolegyním, kolegům, spolupracovníkům a obchodním part-
nerům, s nimiž jsem v uplynulých 24 letech spolupracoval. 
Velký dík však patří hlavně mé rodině (manželce a dcerám), 
jejíž zázemí mi umožnilo nehledět na čas strávený prací ani 
na „nezbytný“ dočasný stres, nýbrž se věnovat práci, kterou 
mám rád.“

A nyní jste zakotvil ve společnosti MATRIX...
„Ano, díky této skvělé příležitosti 

se opět vracím do re-
gionu, k němuž mě 

váže silné pouto. 
Společnost MA-

TRIX vyznává 
h o d n o t y 

jako jsou 
d ů r a z 

n a 

podnikatelskou etiku, sociální odpovědnost, podporu do-
mácího regionu, pokoru a úctu před darem přírody, silné 
osobní vazby. Je mi ctí, že je mi umožněno tyto hodnoty též 
reprezentovat, a to ve spojení se všemi kolegy a charizma-
tickou osobou generálního ředitele.“

Řekněte nám tři věci, které byste chtěl v divizi MATRIX 
Wood vylepšit.

„První oblastí, která se sama nabízí, je stabilita a záro-
veň maximální zastupitelnost pracovních pozic, omezení 
fluktuace zaměstnanců. Jak víte, v blízkosti našeho závodu 
v Třebešově se nachází veliké „lákadlo“ v podobě společ-
nosti Škoda Auto. Nejenom mým, ale společným cílem je 
tak spokojený pracovník, který rád pracuje ve dřevařském 
sektoru, je hrdý na svou příslušnost k velké rodině společ-
nosti MATRIX, těší se na výzvy při realizaci nových projektů, 
těší se do zaměstnání na své kolegy a, což nemůžeme vy-
nechat, akceptuje „rozumné“ finanční podmínky odvislé od 
vlastních schopností a aktivity. Toto všechno se může zdát 
jako sen, sci-fi, ale z vlastní zkušenosti vím, že blížit se ide-
álnímu stavu a takto fungovat lze a dokonce je to i „trvale 
udržitelné“. Důkazem je mnoho pracovníků, kteří jsou mj. 
ve společnosti MATRIX úplně nebo téměř od jejího založe-
ní. Druhou věcí, na níž se hodlám zaměřit, je optimalizace 
výrobně-obchodních procesů. Jsem si samozřejmě vědom, 
že nejde všude aplikovat stejné procesy do často různoro-
dých prostředí. Protože jsem však v mnoha společnostech 
zažil různé úrovně a styly řízení, různé přístupy k řešení per-
sonálních, výrobních, technických a obchodních problémů, 
vynasnažím se na divizi MATRIX Wood použít to nejlepší  
– tedy vybrat nejlepší látku a nejlepší střih na „hezké šaty“. 
Třetí věcí, jež mi leží na srdci, je funkční a efektivní propoje-
ní všech parametrů ovlivňujících ekonomiku. Odpovědi sice 
představuji ve výše uvedeném pořadí, ale v praxi předsta-
vují celek. Jedno bez druhého není dost dobře myslitelné.“

V dohledné době bude ve Třebešově spuštěna linka na 
KVH a BSH hranoly. Kdy to přesně bude a co si od ní 
slibujete?

„Nová linka na KVH a BSH hranoly bude uvedena do zku-
šebního provozu během prosince 2019 a „ostrý“ provoz 
spustíme během I. kvartálu 2020. Tato technologie nám 
umožní lépe a s větší přidanou hodnotou racionalizovat  
a finalizovat procesy od nákupu kulatiny, přes pilařskou vý-
robu, využití kapacity sušáren až k produktu, kterým zau-
jmeme své místo v novém tržním segmentu.“

Budování nové pilnice v Třebešově je již v podstatě  
u konce. Co ještě chybí k úplnému dokončení?

„K úplnému dokončení nyní zbývá instalace nové rozmí-
tací pily, která proběhne ve druhé polovině tohoto červen-
ce a umožní nám ještě efektivněji zpracovat vyšší rozměry 
prizem. Po této instalaci budou následovat již záležitosti 
formálnějšího rázu, kdy si s dodavatelem technologie v kli-
du sedneme, zrekapitulujeme společně vykonanou cestu  
a budeme se těšit na další plodnou a úspěšnou spolupráci.“

Máte v plánu rozšířit trh, na který Wood dodává, i do 
dalších zemí? Případně do kterých?

„Kdyby byl dostatečně živý trh v rámci České republiky, 
kterou vždy upřednostňujeme, neměli bychom žádnou 

zvláštní potřebu obracet zrak do zahraničí. Nicméně 
po uspokojení našich domácích odběratelů máme 

samozřejmě ambice expandovat výrazně též  
v zahraničí. Konkrétní země nesdělím.
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S výměnou briketovací linky byla spojena změna formátu 
balení. Z balení válcových briket po 10 kg přešla výroba na 
modernější formát balení po 8 kg. Pro spotřebitele je ten-
to formát praktičtější a modernější. Souběžně se změnou 
formátu balení dojde i ke změně designu všech produktů. 

Nové podoby se dočkaly hned dvě produktové řady. Pro-
dukty Woodu tak budou na trhu lépe rozpoznatelné.

Divize MATRIX Wood  
hlásí novinku

Léto je tu a s ním přichází dovolená. Vyražte na cesty s kva-
litním masem od Farmy Třebešov. V nabídce je divočák ve 
vlastní šťávě o hmotnosti 200 a 300 g. Tepelně opracovaný 
masný výrobek je ideální k rychlému obědu během vašich 
cest.

Vyražte na dovolenou 
s baleným masem 
od Farmy Třebešov

a.s.

MATRIX-AS.CZ/KARIERA
HLEDÁME LIDI, NE STROJE!

a.s.

Začněte kariéru v MATRIX, a.s.

Co chcete od své práce? Určitě odpovídající finanční ohodnocení. Na vrcholu požadavků ale jistě bude i dobrý pocit ze zají-
mavé a naplňující práce, do které se budete těšit.  Přesně takové pozice nabízí rodina společnosti MATRIX, a.s. Ve čtyřech 
divizích a třech dceřiných firmách najdete řadu pracovních pozic, kde uplatníte své dovednosti a budete se moci kariérně 
rozvíjet. MATRIX nehledá stroje, ale inteligentní kolegy, kteří umí u práce přemýšlet. Zkuste to u nás!
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Vedoucí kvality divize Automotive Ing. Viktor Hladký na konferenci Stick to Win
Stick to Win je nejen příležitost pro setkání distributorů značky 3M z celé Evropy, ale jedná se zároveň  
o odbornou konferenci, jejímž hlavním tématem je spojování materiálů moderními způsoby, tedy nadčasovým 
lepením.

V pořadí již třetí mítink se tentokrát konal v belgických Antverpách, kde se v místním technickém centru potkalo 
přibližně osm desítek odborníků z oblasti lepených spojů, aby společně zkonzultovali produktové novinky, aktuální, 
ale i budoucí požadavky průmyslu. Lepení se stává pro svoje nesporné výhody dobrým partnerem vývojářů a důkazem 
toho je, že podíl lepených spojů v konstrukcích rok od roku stoupá. 
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Vedoucí kvality divize Automotive Ing. Viktor Hladký na konferenci Stick to Win
Za MATRIX Automotive přijal na Stick to Win pozvání Ing. Viktor Hladký, EAS, vedoucí lepicí laboratoře MATRIX, a.s. 

(na fotografii sedmý z leva). Prim na konferenci hrála takzvaná tekutá lepidla, která si účastníci mohli vyzkoušet na pří-
slušných workshopech. Všeobecným trendem dnešní doby je zavádění plně automatizovaných provozů s označením 
Průmysl 4.0. Na toto téma pohovořil přední výrobce robotické techniky zástupce firmy Kuka.

Jako projekt budoucnosti, na jehož evropském prototypu zanechalo v rámci některých lepicích aplikací stopu i 3M, 
byla představena belgickým vývojovým týmem DELFT vize cestování blízké budoucnosti, a to koncept vysokorychlost-
ního transportního systému Hyperloop. 
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Tradiční letní Teambuilding divize Automotive byl letos za-
měřen na pohyb, týmovou soutěživost a psychickou koncen-

traci. Zkusili jsme si totiž slaňovat. Překonat prvotní strach a 
udělat krok po skále bylo pro některé členy týmu z počátku ná-

ročné, ale nakonec si každý zkusil jaké to je a díky týmu profesio-
nálních instruktorů nebylo čeho se bát.  

Po absolvování krátkého horolezeckého výcviku nás čekal soutěžní pro-
gram v podobě tandemového běhu na jedné lyži a štafety, střelby na 

terč, rybářských závodů a pro nejsilnější členy týmu i  tažení auta na 

MATRIX Automotive změřil síly fyzické i duševní
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Letní období je spojeno 
nejenom s dovolený-

mi, ale také s utužo-
váním pracovního 

kolektivu. Tzv. te-
ambuildingy se v 

posledních le-
tech staly ne-

dílnou sou-
částí života 

m e n š í c h 
i větších 

firem.

T r a -
d i č -

ně ho 
pořádá 

i divize 
M A T R I X 

Automot i -
ve, jejíž za-

městnanci ze 
slovenské po-

bočky Matrix Tra-
de se letos 6. a 7. 

června vydali do krás-
ných slovenských hor.

Cílem byla malebná 
přírodní scenérie nedaleko 

od Trenčína s názvem Tren-
čianske Jastrabie ležící v po-

hoří Považský Inovec. Skupina 
MATRIX Trade se ubytovala 750 

metrů nad mořem v nedávno zre-
konstruovaném areálu, jehož součástí je i Inovecká chata. Její his-

torie sahá až do roku 1921

Počasí se skutečně vydařilo, takže se účastníci teambuil-
dingu vydali po značené turistické stezce na nejvyšší horu 

Inovec (1042 m). Na jejím vrcholu se nachází dvaadvacet 
metrů vysoká rozhledna Helena, ze které se naskytl 

krásný pohled do dalekého okolí. Z rozhledny bylo 
vidět například Nové 

Mesto, Dubnica 
nad Váhom, Tren-

čín, Topolčany, 
Bánovce, Veľká 

Fatra, Tatry, 
V r š a t e c , 

Kľak nebo 
m o r a v -

s k ý 
Lope-
ník.

P o 
krátkém 

o d p o -
činku se 

skupina vy-
dala zpět na 

Inoveckú chatu, 
kde byl turistic-

ký výlet zakončen 
o c h u t n á v k o u 

místních speci-
alit.

čas. Mimo soutěžní aktivity jsme si také zahráli nohejbal a šéf týmu, 
Jarda, ve spolupráci s Petrem Jílkem, obstaral i kulturní obsah.

Všichni účastníci předvedli krásné sportovní výkony a dokázali, že jsou 
schopni pracovat v týmu.

Teambulding se konal v srdci Orlických hor, na horské chatě Šajtava ležící na 
okraji obce Zdobnice. Máte-li rádi klid, přírodu a hory, doporučujeme toto 
místo navštívit.

Tým společnosti MATRIX Trade 
Slovensko odpočíval v horách

MATRIX Automotive změřil síly fyzické i duševní
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Čas dovolených je zde. Máte vaši 
škodovku řádně připravenou 
na cestování?
Období slunečných dní, koupání a pohody. S tím máme 
spojené letní měsíce, během kterých vyráží nejvíce 
Čechů za poznáním a odpočinkem na nejrůznější místa 
světa. Podle informací z médií jezdí každý druhý Čech 
na dovolenou autem, a to by mělo být na mnohdy ti-
sícikilometrové cesty řádně připraveno. Vozy Škoda si 
můžete na dlouhou cestu nechat připravit v Autocent-
ru MATRIX Lipovka.

„Kontrola vozu před delší cestou by měla být samozřej-
mostí. V dnešní uspěchané době se péči o automobily nevě-
nuje dostatek času a kromě toho jsou vozy stále technicky 
složitější. Proto je nejlepší variantou nechat auto zkontrolo-
vat v autorizovaném servisu, kde jsou připraveni odborníci, 
kteří přesně věcí, co je potřeba,“ upozornil vedoucí servis-
ních služeb a garanční technik Autocentra MATRIX Josef 
Krynek.

Díky kontrole vozu se výrazně zvýší šance na odhalení 
technických problémů, které by mohly zhatit vaše plány na 
dovolenou. Zkušenost s rozbitým autem na rozpálené dál-
nici si každý z nás jistě nechá ujít.

Během servisní prohlídky se vozidlo zvedne a zkontrolu-
je se stav jeho podvozku a výfukového potrubí. Další ces-
ta technika obvykle vede k provozním náplním, osvětlení, 
seřízení světlometů nebo k pneumatikách. Nesmí se zapo-
menout ani na rezervu, která bývá často podhuštěná. Důle-
žitá je také kontrola diagnostiky. Podle současných regulí 

by totiž neměla na přístrojové desce svítit žádná výstražná 
kontrolka.

Pokud tedy dáte při cestě na dovolenou přednost vlast-
nímu vozidlu, určitě se vyplatí ho zkontrolovat. A jestli vlast-
níte některý z modelů značky Škoda, určitě přijeďte do Lipo-
vky, kde se o vás kvalitně postarají.
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Autocentrum 
představilo v Rychnově 
nový model Scala

Na Škoda sportovním dnu 
nechybělo ani Autocentrum MATRIX
Sportovní areál Spartaku Rychnov nad Kněžnou měl  
v neděli 23. června napilno. Škoda Auto Kvasiny zde to-
tiž pořádala Škoda sportovní den. Jako největší dealer 
v regionu nemohlo na nově zrekonstruovaném stadio-
nu chybět ani Autocentrum MATRIX.

Ve stánku Autocentra dostali příchozí kompletní infor-
mace o možnosti nákupu nových či ojetých vozů značky 
Škoda, kterých se v Lipovce prodává rok od roku více. Přímo 
na místě nemohl chybět i nový model Scala.

Vedle stánku společnosti MATRIX si mohli příchozí vy-
chutnat také vystoupení fotbalového freestylisty Honzy 
Webera či fotbalový turnaj provozů závodu Kvasiny, které 
vyvrcholilo exhibičním utkáním staré gardy mužstva Bohe-
mians Praha a výběru Škoda Auto Kvasiny. Připraveny byly 
také zábavné nafukovací atrakce, golf, plážový volejbal, 
body zorbing, dopravní hřiště a mnohá další zábava.



MATRIX INFO | 15

MATRIX INFO | autocentrum

Jiří Kamš převzal od Autocentra 
MATRIX speciálně upravený vůz

Autocentrum MATRIX pomohlo dobré věci. V rámci 
programu Škoda Handy, který vrací lidem se sníženou 
pohyblivostí mobilitu, byl na začátku července předán 
nový vůz Jiřímu Kamšovi, který je již více než čtyři roky 
upoután na invalidní vozík. Upravená Fabia Combi mu 
výrazně usnadní život, pomůže v rozvoji pracovní čin-
nosti a celkově dá svobodu pro řešení běžných denních 
starostí.

Jiřímu Kamšovi z Týniště nad Orlicí pomohla s financo-
váním vozu i společnost MATRIX. Auto mu velmi usnadní 
dojíždění do práce, kterou Jiří Kamš sehnal v Borohrádku. 
Do budoucna má potom v plánu pracovat v Týništi nad Or-
licí, kde staví závod na výrobu různých druhů katalyzátorů 
japonská společnost Cataler. Ten chystá od roku 2020 pra-
covní dobu na ranní a odpolední směny.

A co všechno se muselo v novém voze upravit? Bylo do-
dáno ruční řízení, které se vyrábí ve velkém množství mo-
difikací. Je možné ho namontovat pro leváky i praváky na 
automatickou či manuální převodovku. V případě Jiřího 
Kamše se jedná o ovládání umístěné vedle středního tunelu 
vozidla s automatem. Ruční řízení do Fabie instalovala spo-
lečnost Api CZ.

Do nového auta budou ještě navíc přidány vysouvací levé 
zadní dveře, u kterých bude naviják na invalidní vozík. Pak 
bude mít nový uživatel kompletní komfort.

Pro pana Kamše bude nyní zásadní, aby se s novým vo-
zem sžil, naučil se do něho nastupovat a stal se tak plně sa-
mostatným. S tím mu pomáhá kamarád Tomáš Kubín.
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MATRIX Windows dokončil dvě 
stavby v Rychnově nad Kněžnou

Okna a dveře od společnosti MATRIX Windows najdete po 
velké části České republiky.  Firma z Lipovky ale samozřej-
mě nezapomíná ani na svůj region. Dnes si představíme 
dvě referenční stavby, které stojí v Rychnově nad Kněž-
nou. Jedná se o budovy Farní Charity a Vyšší odborné  
a Střední průmyslové školy.

Zajímavější práce byla bezesporu při dodávce oken pro Far-
ní Charitu Rychnov nad Kněžnou, která stojí nedaleko Starého 
náměstí u policejní stanice. Montáž oken byla dokončena ten-
to červen, a to včetně vnitřních i venkovních parapetů. Když 
půjdete okolo, uvidíte dřevěná okna v profilu Euro 68 s izolač-
ními dvojskly.

Zakázka vynikala především svou pestrostí. Jednalo se o ob-
louková okna, která jsou náročná na zaměření i na samotnou 
výrobu. Navíc, jak je vidět na fotografiích, mají okna velkou ba-
revnou rozmanitost. Každé patro má svoji specifickou barvu, 
od žluté přes modrou až po červenou. Část oken je u hlavní 
silnice, tak když pojedete okolo, okna určitě nepřehlédnete. 
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783

V Lipovce vyrobili také okna pro modernizaci Vyšší odborné 
školy a Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou. Do-
dávaná okna jsou plastová v profilu Gealan S 8000 v bílé barvě  
s izolačními dvojskly, včetně vnitřních parapetů žaluzií. Za 
zmínku jistě stojí vysoký počet, Windows musel vyrobit úcty-
hodných 77 kusů.
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Chlapi z Dřevocentra radí
„Naše zkušenosti ukazují, že je lepší připlatit pár korun za 
kvalitní doplňkový materiál, než terasu po pár letech rozebí-
rat a montovat znovu. Nechte si u nás poradit.“

Terasy a obložení bazénů jedině  
z materiálů od Dřevocentra CZ
Máte zahradu, ale stále vám u ní něco chybí? Především 
v letních měsících je velkou výhodou, pokud je zahrada 
dobře napojena na bytové prostory. Nejlepší variantou 
jsou terasy, které vytvoří bezpečné a funkční prostře-
dí pro odpočinek nebo dětské hry. Terasová prkna se 
navíc dají použít i kolem bazénu, takže váš přístup do 
vody bude komfortnější. Všechen potřebný materiál 
poskytne společnost Dřevocentrum CZ, jejíž třináct 
poboček je připraveno splnit i ty nejnáročnější nároky 
zákazníků. V prodejnách navíc pracuje spolehlivý per-
sonál, který je vždy připraven se vším ochotně poradit, 
a to i v individuálních záležitostech.

Dřevocentrum CZ nabízí širokou škálu terasových prken 
nejvyšší kvality z domácích i exotických dřevin. Pokud si je 

pořídíte, můžete je využít pro kryté i nekryté terasy nebo 
jako obložení bazénů. Vedle vysoké kvality jsou do zahra-
dy tyto terasy vhodné i díky krásnému přírodnímu vzhledu, 
který podtrhuje jedinečnost daného místa.

Pracovníkům Dřevocentra CZ není nic dřevěného cizí,  
a proto síť prodejen nabízí skutečně široký sortiment tera-
sových prken. Posuďte sami, můžete si vybrat z evropského 
a sibiřského modřínu, theromborovice nebo tří druhů exo-
tických dřevin. Rozdíly najdete ve tvrdosti dřeva, jeho barvě 
nebo náročnosti na péči.
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Mezi nejpopulárnější dřevo patří modřín, který Dřevo-
centrum dodává v rozměrech 28 x 125 mm (28 x 140 mm) 
s délkou 3, 4, 5 000 mm. Podkladní hranoly doporučujeme 
zakoupit ze stejného dřeva, a to s rozměry 45 x 70 mm  
s délkou 3 nebo 4 000 mm. Modřínové podlahy jsou vhodné 
pro kryté i nekryté terasy. Údržba se potom provádí dvakrát 
ročně, obvykle na začátku a konci sezony.

Náročnější klienti mohou sáhnout po exotice. V nabídce 
Dřevocentra totiž figuruje trojice dřevin garapa, massaran-
duba a bangkirai. Jedná se o tvrdé dřeviny řezané na roz-
měry 24 x 145 mm s vysokou odolností vůči povětrnostním 
vlivům i škůdcům. Podkladní hranoly dodáváme s rozměry 
45 x 70 mm z podobně tvrdé dřeviny jako terasová prkna. 
Mějte ale na paměti, že všechny exotické dřeviny ztrácejí 
působením evropských povětrnostních podmínek a UV zá-
ření svou přirozenou barvu a časem získávají atraktivní še-
dostříbrný odstín.

Massaranduba je červenohnědé dřevo pocházející z Ama-
zonie. Charakterizuje ho extrémní tvrdost, hustota dosahu-
je 1 260 kg/m3. Prkna jsou vhodná pro exteriérové i interié-
rové použití. Massaranduba je jedno z vůbec nejodolnějších 
dřev. Dobře odolává plísním, broukům i UV záření. Ošetřuje 
se vždy na začátku a konci sezony.

Červenohnědou barvu má také z jihovýchodní Asie po-
cházející bangkirai. Tento druh dřeva vykazuje extrémní 
tvrdost a vysokou odolnost vůči počasí, plísním a UV záření. 
Také se ošetřuje dvakrát ročně.

Vedle výběru toho správného materiálu nesmíme zapo-
menout ani na jeho řádnou montáž. Aby terasa vydržela co 
nejdéle, musí být pro její sestavení použito kvalitní příslu-
šenství podkladových hranolů, nerezových vrutů, teraso-
vých lišt a montážních podložek.

S velkou péčí je potřeba přistoupit také ke stavbě dřevě-
ného obložení bazénu. Bazén na zahradě je luxusní zboží, 
které velmi zpříjemní tropické dny, kterých v posledních 
letech přibývá i v našich končinách. Chlouba zahrady proto 
musí splňovat několik základních kritérií. Vhodné a velmi ob-
líbené jsou právě exotické dřeviny, které nejen krásně vypa-
dají, ale zároveň poskytují tolik potřebnou měkkost při do-
šlapu. Navíc krásně splynou s okolním prostředím zahrady.

Materiály pro výrobu teras a dřevěných obložení bazé-
nů od Dřevocentra CZ jsou z těch nejkvalitnějších a skvěle 
opracovaných dřevin. Ať už šáhnete po tuzemských či exo-
tických dřevinách, zaručeně se nespletete a získáte funkční 
část zahrady, která bude sloužit dlouhé roky.

Jaké výhody mají terasová prkna  
z Dřevocentra CZ?

 » z nejkvalitnějšího dřeva
 » dokonale opracované
 » odolné
 » připravené k aplikaci potřebných nátěrů
 » v nabídce i s podkladními hranoly

Co vám nabídneme navíc?

Stejně jako v případě celého sortimentu 
Dřevocentrum CZ se můžete 
spolehnout na:

 » nabídku atypických rozměrů produktů
 » nabídku dopravy teras na vaši stavbu
 » možnost uhradit platbu na platebním terminálu  

 nebo fakturou
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V dnešní době tolik rozšířená krize středního 
věku podaná s humorem a ironií. Tím se zabý-
vá divadelní adaptace stejnojmenného lite-
rárního bestselleru na motivy románu Tři v háji 
autorů Michala Viewegha, Haliny Pawlovské  
a Ivy Hercíkové. S hrou se v amfiteátru Leto-
viska Studánka v pátek 16. srpna od 19 hodin 
představí pražské divadlo Artur. V hlavních ro-
lích se můžete těšit na Bořka Slezáčka, Jindři-
cha Kriegla, Kateřinu Petrovou, Genny Ciatti 
a Lucii Linhartovou.

Cena v předprodeji 290 Kč, cena na místě 350 Kč. 
Předprodej na recepci hotelu Studánka, v Infor-
mačním centru v Rychnově nad Kněžnou a v síti 
Ticketportal.

Láska vs. sex v komedii o vztazích 
během krize ve středním věku

Herecký koncert se strhující energií se blíží. Už 
nyní si můžete pořídit vstupenky na divadelní 
představení Kdo se bojí postele, které se usku-
teční v pátek 6. září v amfiteátru Letoviska Stu-
dánka. Pokračuje tak spolupráce hotelu s praž-
ským divadlem Artur.

Divadelní fanoušci se mohou těšit na čtyři nezá-
vislé příběhy, které spojují mezilidské vztahy, jedna 
postel a samozřejmě problémy. V hlavních rolí se 
představí Kristýna Podzimková a Karel Zima, kteří vás 
v prvním příběhu přenesou do předvečera první sva-
tební noci. V tom druhém se zase šéfová snaží svést 
na služební cestě svého podřízeného.

Dvojice zlodějů ukrytá po loupeži v hotelovém po-
koji jsou hlavními hrdiny třetího příběhu. Celé před-
stavení zakončí manželka, která se po dlouholetém 
a monotónním vztahu snaží svést svého muže.

Cena v předprodeji 290 Kč, cena na místě 350 Kč. Před-
prodej na recepci hotelu Studánka, v Informačním cen-
tru v Rychnově nad Kněžnou a v síti Ticketportal.

V amfiteátru Letoviska Studánka zjistíte, kdo se bojí postele
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MATRIX INFO | hotel Studánka

Míša Růžičková opět roztančí amfiteátr 
Letoviska Studánka
Prázdninové měsíce jsou obdobím dětské radosti. S tou vám bezpochyby pomůže Letovisko Studánka, které opět 
po roce připravilo atraktivní písničkovou show Míši Růžičkové. Textařka a písničkářka z Ostravy jezdí se svými vy-
stoupeními po celé České republicea často také účinkuje v různých televizních pořadech.

Všichni fanoušci Míši Růžičkové se mohou těšit na energií nabité představení, ve kterém nebudou chybět veselé písnič-
ky, různé tance a dovádění nebo sladké odměny. Akce se uskuteční v sobotu 3. srpna od 17 hodin v přírodním amfiteátru 
Letoviska Studánka u Rychnova nad Kněžnou. 

Vstupné je 150,- Kč za osobu. Předprodej vstupenek v recepci hotelu Studánka nebo na tel. čísle 494 389 200.
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ČTVRTEK 
22. srpna 
od 19.00

Hurikán 
na Studánce

Galakoncert Dalibora Jandy
a kapely Prototyp

Host: Jiřina Anna Jandová

Přírodní amfiteátr 
Letoviska Studánka

Předprodej vstupenek 
na recepci hotelu Studánka 

(494 389 200) 
a na www.ticketportal.cz
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MATRIX INFO | správa

Centrální budova v Třebešově 
prochází rekonstrukcí

Po prázdninách Vás rádi 
přivítáme v nových prostorách recepce, 

servisního střediska a laboratoře

Společnost MATRIX se snaží být neustále na špici, zlep-
šovat pracovní prostředí a modernizovat své provozy.  
V současné chvíli probíhá rekonstrukce části prostor v cen-
trální budově, která slouží Správě společnosti a také divizi 
Automotive. Právě divize Automotive do těchto prostor 
vkládá jiskru svého dalšího technického vývoje. Těšit se 
tak můžeme na nové jednací prostory, servisní středisko 
a laboratoře pro testování lepených spojů a technologií 
povrchových úprav. A v neposlední řadě novou tvář do-
stane také recepce budovy. 
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Nadpis
nadpis

MATRIX INFO | správa

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Petr Karásek, tel.: 778 493 232

V Česticích se opět střílelo O pohár 
generálního ředitele MATRIX
Rok se s rokem sešel a střelnice v Česticích opět hostila 
tradiční závody O pohár generálního ředitele MATRIX, a.s.  
V pátek 7. června se sešlo dvaačtyřicet střelců, kteří soutěži-
li v loveckém trojboji o hodnotné ceny. K jídlu byl připraven 
grilovaný divočák.

Na prvním místě se umístil Pavel Zázvorka z Krkonošské-
ho národního parku, reprezentant Kolowratských lesů Ing. 
Martin Fojt (cenu převzal v zastoupení Ing. Jan Kejzlar) byl 
druhý a konečně třetí místo si vystřílel Pavel Grund z MA-
TRIX, a.s..

Gratulujeme!
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MATRIX INFO | farma Třebešov

John-Deere 7310R
Motor - R6 9.0l | Výkon - 250kW | Točivý moment - 1452Nm

JCB 541
Motor - R4 4.4l | Výkon - 81kW | Točivý moment - 516Nm

Letní pohoda s výrobky 
od Farmy Třebešov

Přijďte si kvalitní produkty Farmy Třebešov zakoupit 
do prodejny v Třebešově, která je otevřená každou středu a pátek 

od 14 do 17 hodin. 
Nebo volejte na tel. číslo 778 438 043 

či pište na irena.tomasova@farmatrebesov.cz

Jedním z velkých lákadel letního období je venkovní 
grilování. Posedět s rodinou či přáteli u ohně a opéct si 
maso nebo uzeninu je zárukou dobře stráveného času. 
Zážitek se umocní, když si vyberete produkty, které 
mají svou kvalitu. A přesně takové nabízí Farma Třebe-
šov, u které najdete široký výběr zvěřinových i uzených 
výrobků vhodných pro letní večery.

Právě nyní je ideální čas využít nabídku Farmy Třebešov. 
Na oheň můžete dát například Grilovací klobásu s nivou, 
Norimberskou grilovací klobásu nebo vynikající Klobásu se 
zeleným pepřem. V nabídce jsou také ze zvěřiny vyráběné 
klobásy Lucinka, pikantní Tereza nebo zvěřinový salám Fořt 
nebo Farmářské špekáčky.

Ideální na gril jsou také kýty z jelena nebo daňka. Jelení 
kýta je dodávána v baleních o hmotnosti 2 až 3 kilogramů. 
Dančí maso má potom váhu 1 až 2 kilogramů.

V Třebešově navíc neustále připravují i novinky, mezi kte-
ré patří například anglická slanina. Na dovolenou je navíc 
velmi vhodné maso ve vlastní šťávě, o které je v poslední 
době velký zájem.

Ať už sáhnete z produktů Farmy Třebešov po jakémkoli  
z nich, nezklame vás. Čeká na vás to nejlepší z Orlických hor, 
tak neváhejte a kupujte.

Grilovací klobása 
 s nivou

OTEVÍRACÍ DOBA - PRODEJ ZVĚŘINY:
STŘEDA, PÁTEK: 14:00 - 17:00 hod.

Třebešov 1, 516 01 Třebešov, Irena Tomasová - 778 438 043, irena.tomasova@farmatrebesov.cz

Norimberská  
grilovací klobása

Klobása  
se zeleným pepřem

189,- Kč/kg 173,- Kč/kg 149,- Kč/kg

GRILOVACÍ SEZÓNA 
NA FARMĚ TŘEBEŠOV

Jelení steak
390,- Kč/kg

Jelení steak - recept
Olivový olej smícháme s nadrobno nakrájeným rozmarýnem. Jelení maso rozdělíme na steaky a potřeme 
olejem s rozmarýnem. Necháme asi 1 hodinu v lednici odležet.

Pánev nebo gril rozehřejeme na vysokou teplotu a jelení steak na ní zprudka opečeme  
z každé strany 2 - 3 minuty podle preferovaného stupně propečení. Na propečení medium potřebuje 
maso 2 minuty z každé strany. Před podáváním necháme jelení steak další 3 minuty odpočinout. Nako-
nec maso osolíme a opepříme z obou stran.

Jelení steak můžeme před podáváním nakrájet na plátky. Jako příloha se hodí brambory nebo brambo-
rová kaše a brusinkový kompot.
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Grilovací klobása 
 s nivou

OTEVÍRACÍ DOBA - PRODEJ ZVĚŘINY:
STŘEDA, PÁTEK: 14:00 - 17:00 hod.

Třebešov 1, 516 01 Třebešov, Irena Tomasová - 778 438 043, irena.tomasova@farmatrebesov.cz

Norimberská  
grilovací klobása

Klobása  
se zeleným pepřem

189,- Kč/kg 173,- Kč/kg 149,- Kč/kg

GRILOVACÍ SEZÓNA 
NA FARMĚ TŘEBEŠOV

Jelení steak
390,- Kč/kg

Jelení steak - recept
Olivový olej smícháme s nadrobno nakrájeným rozmarýnem. Jelení maso rozdělíme na steaky a potřeme 
olejem s rozmarýnem. Necháme asi 1 hodinu v lednici odležet.

Pánev nebo gril rozehřejeme na vysokou teplotu a jelení steak na ní zprudka opečeme  
z každé strany 2 - 3 minuty podle preferovaného stupně propečení. Na propečení medium potřebuje 
maso 2 minuty z každé strany. Před podáváním necháme jelení steak další 3 minuty odpočinout. Nako-
nec maso osolíme a opepříme z obou stran.

Jelení steak můžeme před podáváním nakrájet na plátky. Jako příloha se hodí brambory nebo brambo-
rová kaše a brusinkový kompot.
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nadpis

MATRIX INFO | farma Třebešov

John-Deere 7310R
Motor - R6 9.0l | Výkon - 250kW | Točivý moment - 1452Nm

JCB 541
Motor - R4 4.4l | Výkon - 81kW | Točivý moment - 516Nm

MATRIX INFO | farma TřebešovMATRIX INFO | farma

Farma Třebešov nabízí širokou 
škálu zvěřinových produktů, 
dejte si třeba dančí kýtu se zelím

Dančí kýta se zelím
Postup: 

1. Troubu předehřejte na 170°C. Pokud koupíte kýtu s kostí, odstraňte ji. Kýtu prošpikujte a připravte na 
pečení - viz Něco navíc. Položte ji do pekáčku na cibuli, poklaďte máslem a zakrytou pečte 2 hodiny. Pak od-
klopte a dopékejte další zhruba půl hodiny dozlatova. Podle potřeby podlévejte vývarem. 

2. Na zelí opečte slaninu v silnostěnné pánvi. Vhoďte cibuli a po 2-3 minutách přimíchejte zelí. Osolte, ope-
přete a pod pokličkou duste 5 minut na středním plameni. Přidejte med a červené víno a pokračujte dalších 
5 minut. Nakonec vmíchejte brusinky. Po 5 minutách odstavte a nechte asi 10 minut dojít. Osolte a opepřete 
podle chuti.

3. Na knedlíky nakrájejte žemle na kostičky, v míse je osolte, opepřete a pokropte máslem. V mléce rozkvedlej-
te vejce a směs nalijte do mísy. Nechte asi 30 minut stát, aby se tekutina vsákla. Pak přidejte petrželku  
a podle potřeby mouku, jen aby těsto bylo soudržné. Z hmoty tvarujte knedlíky velikosti tenisáku.  
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Naši oslavenci
v červenci a srpnu 2019

divize Automotive
červenec
Vrba Jiří

srpen
Holý Milan
Lípová Zuzana
Kovárník Zdeněk

divize Autocentrum
červenec
Vašátko Milan

srpen
Plodek Roman
Provazník Michal
Sejkora Lubomír
Vinzens Dominik

divize Wood
červenec
Hanuš Petr
Hovorka Josef
Mandys Martin
Simonov Valery

srpen
Hájek Martin
Pohl Vojtěch
Beneš Jaroslav

divize Windows
červenec
Valihorová Renáta
Hrábek Tomáš
Rosová Pavlína
Krištuf Tomáš
Kufa Václav

divize Správa
červenec
Štěpánek Jan

srpen
Burian Libor
Francová Kateřina
Hlavsová Lenka
Kaloč Jakub

Matrix Hotels, s.r.o.
červenec
Čermák Petr
Kalous Luboš

srpen
Skuchka Oleksan 
Novák Matěj

Dřevocentrum CZ, a.s.
červenec
Hebký Miroslav
Novotný Jan
Procházka Petr
Štěrba Josef
Šťovíčková Lenka
Švejková Veronika

srpen
Kern Michal
Petřík Petr

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Matrix, a.s., Matrix Hotels, s.r.o., 
Dřevocentrum CZ, a.s.



     ORIGINÁLNÍ E-SHOP
ŠKODA ODMĚŇUJE

Nakupte nad 1 000 Kč a vyhrajte vůz ŠKODA SCALA*
nebo další skvělé ceny

eshop.skoda-auto.com

Nakupte na ŠKODA E-shopu a vyhrajte
zbrusu nový model ŠKODA SCALA
Chystáte se vybavit svůj vůz na letní dovolenou? Spojte příjemné s užitečným. 
Navštivte od 19. 6. do 17. 9. ŠKODA E-shop a nakupte alespoň za 1 000 Kč.
Získáte možnost vyhrát bezplatné zapůjčení automobilu ŠKODA SCALA na jeden rok
a mnoho dalších hodnotných cen.

*Bezplatné zapůjčení vozu na jeden rok

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 288-9
www.matrix-as.cz
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